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                                                                                  לכבוד    

 לקוחותינו

 
 , לכם שלום

 ביטול החלטת הרשם ביחס לקיבוץ דןהנדון:  

 

החלטת הרשם  נהלי בירושלים, עללבית המשפט המלפני כשנתיים, שיתפנו אתכם בערעור שהגשנו 

שקבעה כי האסיפה אינה רשאית לשלול זכות הצבעה של חברים בעצמאות כלכלית ביחס  ,בקיבוץ דן

לנכסי הקיבוץ, למרות שהוראה כזו נקבעה בהסכמי ההצטרפות שלהם ולמרות שאף לא חבר אחד 

 ה מסוג זה.נבעצמאות כלכלית העלה טע

ד ההנהלה )שתמך בזמנו בעמדת הרשם כנגד עמדת בעקבות הגשת הערעור, נערכו בקיבוץ דיונים בין וע

 האסיפה( לבין הנהלת קרן ההגנה שהוקמה על פי החלטת עיגון זכויות החברים הוותיקים.

 תוצאת הדיונים האלה היתה הצעת החלטה חדשה לאסיפה, בה השתתפו הפעם כלל חברי הקיבוץ.

ינת את הוראות ההסכמים ( משרי86%) 29כנגד  181הצעת ההחלטה החדשה שהתקבלה ברוב של 

הערבות החלטות ולזכויות החברים הוותיקים על פי וקובעת כי כל החלטה הנוגעת לנכסי הקיבוץ 

אם כי החברים בעצמאות כלכלית יהיו רשאים  –ההדדית תתקבל אך ורק בקולות החברים הוותיקים 

  .לקחת חלק באסיפות ובהצבעות ולהביע את עמדתם בנדון ככל שירצו בכך

קביל, לאור דרישת המזכירות, בוטלה קרן ההגנה והנאמנות שהוקמה מכוחה והוחלט כי תוקם קרן במ

 מילואים לצרכי החברים הוותיקים.

הואיל וכל ההחלטות לגבי קרן המילואים יתקבלו על ידי החברים הוותיקים בלבד, ניתן יהא להבטיח 

 .בהמשך את הקרן באמצעות מכשירים משפטיים מתאימים שיוחלט עליהם

הצעת ההחלטה קבעה גם כי הקיבוץ יודיע לבית המשפט כי הערעור על החלטת הרשם מקובל עליו 

 ובעקבות כך ביטל בית המשפט המינהלי את החלטת הרשם.

ביטול החלטת הרשם חורגת בהרבה מנסיבות המקרה של קיבוץ דן בדיוק כשם שההחלטה חשיבות 

המוזרה שקיבל הרשם השפיעה לרעה על עשרות קיבוצים שביססו את התנהלותם על הסכמים והחלטות 

 אסיפה ביחס לזכויות ההצבעה של חברים בעצמאות כלכלית.

אין לה עוד כל תוקף משפטי וכל עוד לא בוטלו תוקף קודם לכן(  העם ביטול החלטת הרשם )ככל שהיה ל

הם  –הסכמים או החלטות בקיבוצים ביחס לחברים בעצמאות כלכלית על ידי בית משפט מוסמך 

 עומדים על כנם שרירים וקיימים ויש לפעול לאורם. 

ראוי לציין כי ההחלטה החדשה של קיבוץ דן קוראת גם לתחילת הליך קבלה של חברים בעצמאות 

 תהליך שעשוי לתרום לחיזוק הקהילה בקיבוצים רבים.  –ית לחברות מלאה כלכל

 אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה בנושאים אלה.
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